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A música do Litoral Norte
Numa cortesia de MPB.com que disponibila este player, ouça o som
do Litoral. Vários grupos do Movimento Cultural de Compositores,
Intérpretes e Pesquisadores da Música Litorânea, estarão mostrando
as suas músicas neste espaço. Tambores de Dandara (de Adriano
Sperandir e Jaime Vaz Brasil) com Adriana Seperandir e Cia A3;
Coração Afro-açoriano (de Edison Vieira, Cláudio Amaro e Dany
DK) com o Grupo Status; Canoeiro (de Paulo Cézar Oliveira- PC e
Paulinho DiCasa) com Paulinho DiCasa e Tribo Maçambiqueira;
Tainha do Maricá (de Mauro Moraes), ao vivo em 2003 com
Renato Júnior e Cantadores do Litoral, também do mesmo show
ao vivo, Parentes na África (de Cao Guimarães) com Loma e
Cantadores do Litoral; A Moenda e o Tempo (de Mário Simas,
Chico Saga e Mário Tressoldi) com o Grupo Chão de Areia; Santa
de Luz ( de Jociel Lima) com Jociel e o Grupo Kikumbi e Rei
Menino (de Carlos Catuípe e Ivo Ladislau) com Cléa Gomes e
Catuípe são as primeiras. Breve serão mais, muitas mais.
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Feira Música Brasil 2009
O maior evento de música e negócios da América Latina que acontece em Recife de 9 a 12 de dezembro,
ainda não havia divulgado o resultado dos grupos e artistas selecionados entre os 800 inscritos de todo o
Brasil, até o fechamento desta edição. O edital com os 24 artistas escolhidos para participar da Feira Música
Brasil seria publicado no Diário Oficial da União até o dia 30 de outubro. A expectativa é enorme. Uma
comissão foi formada com profissionais experientes e respeitados da música brasileira e internacional. Do
Brasil, fazem parte Lu Araújo, produtora e idealizadora do Festival MIMO (Mostra Internacional de Música em
Olinda, um dos principais festivais de música instrumental e erudita do país); Pena Schmidt, superintendente
e curador do Auditório Ibirapuera; José Teles, jornalista musical de Recife; o percussionista Naná
Vasconcelos; e Carlos Eduardo Miranda, produtor musical. Do exterior vieram o produtor e compositor
vencedor de dois prêmios Grammy Russ Titelman, que já trabalhou para Eric Clapton, Steve Winwood,
George Harrison, Bee Gees, Brian Wilson (Beach Boys), Allman Brothers, James Taylor, entre outros; e o
inglês Richard Ogden, ex-empresário de Paul McCartney, ex-presidente da Sony Music Europa, que
atualmente dirige sua agência de empresariamento artístico, a Richard Ogden Management (ROM). A Feira
Música Brasil 2009 é patrocinada pela PETROBRAS e organizada pela Funarte/MinC, Secretaria de Políticas
Culturais/MinC, Secretaria de Cultura da Cidade de Recife, FUNDARPE/PE.
Prêmio Vitor Mateus Teixeira
Definida a data da cerimônia de entrega do Prêmio Vitor Mateus Teixeira que é outorgado aos maiores
destaques da Música do Rio Grande do Sul, será no dia 1.º de dezembro, às 19h30min, no Teatro Dante
Barone da Assembléia Legislativa do Estado. Loma e o Grupo Cantadores do Litoral recebem seus prêmios
como vencedores nas categorias Melhor Cantora e Melhor Grupo de Show, respectivamente.
A galerinha da Rima

São trinta crianças com idade entre 6 e 12 anos que cursam música na Rima
neste ano de 2009. Por isso vamos realizar no fim do ano um recital
diferente só com apresentações dessas crianças. Pretende-se também,
apresentá-los para o grande público num show durante a semana de
comemoração ao aniversário da cidade. A “Galerinha do Rock da Rima” está
a mil preparando-se para esses shows com várias horas de estudo e
ensaios, sempre acompanhados por seus monitores.

22 de outubro - Staccatos 64/2009

Ano IX nº 694

Recital-show
A Rima vai apresentar no final do ano, um recital
diferente dos já produzidos pela academia. Será um
show somente com alunos de 6 a 12 anos de idade.
São guitarristas, baixistas, bateristas, tecladistas
cantores e cantoras que já se preparam para um
futuro brilhante com domínio e conhecimento
musical. É mais uma geração de músicos
competentes que estão sendo formados pela Rima,
como muitos outros que já surgiram durante esses
vinte anos de ensino musical de verdade no Litoral
Norte/RS.
A constante renovação
O trabalho didático e os ensaios dessa “nova galera
da Rima” está sendo feito também por uma geração
nova de monitores formados pela academia.
Henrique Rios, Diego Pessoa e Cattulo de Campos,
são os
monitores responsáveis pelos grupos de cordas (guitarra, violão, e baixo); Celso Barrufi Júnior é o monitor de
teclados, Aline Monteiro é a monitora de técnica vocal e o DaCostta, monitor de bateria. Todos, sob a
coordenação do Cattulo, além de ministrarem as aulas individuais, acompanham os ensaios da galerinha.
Festival em SP
Com o apoio da JUVESA VEÍCULOS, representando o Rio Grande do Sul, Adriano e Adriana Sperandir estarão
neste final de semana em São José do Rio Preto/SP participando do 5º FEM – Festival de Música Popular
"Vinícius Nucci Cucolichio", junto com nada mais, nada menos que Marinho San (MG), Carlos Gomes e Ivânia
Catharina (SP), Pedro Viáfora (SP), Zebeto Correa (MG), Zé Alexandre (RJ), Junior Caçári (RR), Djalma
Chaves (MA) e Márcia Tauil (DF). Adriana interpreta a música Rendeira de Adriano Sperandir (Osório) e Ivan
Therra (Cidreira).
Cruzando o Pampa
ArteSesc apresenta na Semana do Comerciário o espetáculo instrumental Cruzando o
Pampa com o acordeonista Luciano Maia, acompanhado por Paulinho Fagundes (guitarras)
e Marquinhos Fê (bateria). Com circulação de 27 a 30 de outubro nas cidades de Guaíba,
Tramandaí, Torres e Osório. Aqui, o show acontece dia 30, às 20 horas, no auditório da
FACOS (rua 24 de maio, 141). A promoção é do SESC/RS. Imperdível!!!
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Adriana e Adriano vão a São José do Rio Preto
Com a música Rendeira de Adriano Sperandir e Ivan Therra,
Osório, Cidreira e o Litoral Norte do RS estarão representados
no Festival de Música Popular Brasileira de São José do Rio
Preto no estado de São Paulo. Para viabilizar a viagem aérea
do casal, a Juvesa Veículos empresta seu apoio cultural,
convicta de estar investindo em verdadeiros e capacitados
talentos locais e com este ato divulgando o município e a
região. Lá, Adriana e Adriano serão acompanhados pela

Orquestra de Câmara do festival. Para isso, as partituras com o
arranjo da música já foram enviadas para o regente
responsável.
Rendeira já rendeu prêmios
No ano passado a música Rendeira foi a primeira colocada do
Festival Canto da Lagoa de Encantado/RS, além de ter

proporcionado a Adriana Sperandir o prêmio de Melhor Intérprete e a Adriano o de Melhor Arranjo.
A repercussão desses destaques também colaborou para que Adriana Sperandir fosse considerada a
Melhor Intérprete dos Festivais brasileiros em promoção do maior portal brasileiro especializado em
festivais – www.festivaisdobrasil.com.br – Espera-se que agora, em São José do Rio Preto, a dupla seja
vitoriosa novamente.
Circuito Gaúcho de Música traz debates e shows a Osório
O evento acontece em dezoito cidades e dá a largada para a realização da 1ª Feira da Música do Sul, que
será realizada entre os dias 19 a 22 de novembro de 2009, nas dependências da FENAC, município de Novo
Hamburgo. O objetivo é estimular a organização dos músicos por meio da formação de fóruns permanentes e
fortalecer a cadeia produtiva do setor. O Circuito Gaúcho de Música que chega a Osório dia 27 de outubro,
com debates e apresentações musicais. O encontro está marcado para as 19h no Auditório da FACOS.
Participam do debate Santiago Neto, da banda Sombrero Luminoso, e integrantes da cadeia produtiva da
música local. A iniciativa é do Fórum de Economia da Cultura, vinculado à Comissão de Economia e
Desenvolvimento Sustentável da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, da GB Produtora e do Fórum
Permanente de Música do RS.
Indio Rufino no Baguta
Agora, todas as quintas, o cantor e compositor Índio Rufino está cantando no Baguta Bistrô. Vamos recordar
e reviver os nossos velhos e bons tempos de Vinha D’Álho, João de Barro e Pulperia, restaurantes
portoalegrenses em que desfilavam os maiores nomes da música do Rio Grande do Sul nos anos 80.
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Cantadores e Loma ganham prêmio estadual
Os deputados indicaram, os jurados escolheram e a
Mesa Diretora da Assembléia Legislativa referendou
os vencedores da 4ª edição do Prêmio Vitor Mateus
Teixeira, o Teixeirinha. As 19 categorias do prêmio
promovido pela Assembléia Legislativa tiveram
indicações e destacam talentos do cenário musical
regionalista, nativista e de projeção urbana do Rio
Grande do Sul. “Abarcamos todas as vertentes da
rica e diversificada cultura gaúcha”, explica do
diretor do Departamento de Relações Públicas e
Atividades Culturais da AL, Luiz Carlos Barbosa da
Silva.
Vencedores
A edição 2009 premia o cantor Cristiano Quevedo;
a cantora Loma; o declamador Odilon Ramos; a
declamadora
Liliana
Cardoso;
o
trovador
Macedinho; a trovadora Doralice Gomes da Rosa; o
compositor Sérgio Rojas; o instrumentista Oscar
Soares; o arranjador Marcelo Caminha; o payador
Arabi Rodrigues; o produtor musical Maurício
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Marques; a capa de disco do grupo Sucessos de
Ouro; o veículo de divulgação do artista gaúcho,
programa

Repontando a Tradição, da Rádio Encanto AM, de Encantado; o grupo de show Cantadores do Litoral; o
grupo de baile San Marino; o grupo de dança gaúcha Tebanos do Igaí; a bandinha típica alemã, La
Montanara; o conjunto de música teuto-riograndense, Os 3 Xirus; e o conjunto de música ítalo-riograndense, Ricordi D’Italia.

Como foi
Os premiados foram selecionados a partir de indicações de 23 parlamentares que participaram do prêmio (os
Cantadores do Litoral e Loma foram indicados pelos deputados Alceu Moreira e Raul Carrion). A
escolha dos vencedores ocorreu no dia 25 de setembro, à tarde, quando os jurados reuniram-se para analisar
as indicações (Cantadores e Loma foram unanimidade dos avaliadores). Compõem o corpo de jurados dois
representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do RS, dois do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore;
um representante do Movimento Tradicionalista Gaúcho, um da Fundação Vítor Mateus Teixeira, um do
Sindicato dos Compositores Musicais do RS, além de diretor do Departamento de Relações Públicas e
Atividades Culturais do RS.
Premiação
Na data do aniversário de morte do músico Teixeirinha, 4 de dezembro, será realizada a entrega da
premiação, no Teatro Dante Barone, às 19 horas. O prêmio também será registrado em livro especial, onde

serão publicados a síntese e os dados biográficos dos premiados. (Texto imprensa AL).
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Semana da criança
De segunda a quinta, as crianças do Programa AABB-Comunidade terão atividades em comemoração ao Dia
da Criança. Começam com uma visita ao Parque de Rodeios na Tenda da PETROBRAS onde conhecerão um
pouco da tradição e da historia do RS com a orientação de Reginaldo e de Pascoalino Ribeiro. Na terça, a
Casa da Amizade leva a turminha pra Sorveteria. Na quarta, uma Tarde de Brincadeiras no Clube Milionários,
que sempre sede gentilmente suas dependências para as crianças do Programa; e na quinta, vão todos ao
cinema com o apoio da Associação Atlética Bando do Brasil. Merecem!
Uma ação digna de aplauso!
Dona Eva Eugênia Azevedo é funcionária pública municipal. Trabalhou em várias
escolas e na Biblioteca Pública Oswaldo Bastos, no cargo se servente. Atualmente,
está conosco no Programa AABB-Comunidade. Foi no tempo em que trabalhava na
biblioteca que teve a idéia criar uma biblioteca particular para ajudar e atender em
pesquisas escolares, as crianças do seu bairro Costa Verde, na BR 101. Recebia por
doação, das diretoras da época, livros que iriam para reciclagem. Assim, numa ação
digna de aplauso e reconhecimento, foi formando a sua útil e importante biblioteca
que sempre é usada pelas crianças do bairro, até que após a mudança da direção da
Biblioteca Municipal, sem muitas explicações, a doação desses livros foi proibida.
Dona Eva não esmoreceu. Continua lutando para adquirir mais e mais livros para
suas crianças. Fica aqui o pedido de Dona Eva: “Quem quiser doar livros e revistas,
eu aceito agradecida e com muita alegria. Pode ligar para 3663 9600.”
Festival em Torres
Estão abertas as inscrições até o dia 02 de outubro para o III Fest Torres da Canção Estudantil que será
realizado nos dias 17 e 18 de outubro, às 20 horas no Clube Capesca. As inscrições podem ser feitas na
Cultural FM Premiação de 1º a 5º lugares. Maiores informações no site www.culturalfm.com.br . O evento é
uma realização da Cultural FM e tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo Comércio e Indústria de
Torres.
No Baguta
Todas as quartas, Paulinho DiCasa; hoje tem Tributo a Raul com Bhodi; amanhã, a Banda Vip e no sábado,
Brithanicos.
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QUINTA- FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2009
Guego Pacheco
Estudante do Curso de Direito da Facos

Pólo Metal Mecânico e Interesse Difuso para Osório
Osório passa por um momento de extrema importância
para o seu destino quanto à forma de desenvolvimento. O
assunto em questão é a implantação ou não de um Pólo Metal
Mecânico. Neste momento
crucial, devem ser feitas duas
perguntas: Quem é essa cidade?
E, que rumo deve tomar para
seu futuro? Para se chegar a
uma conclusão é preciso avaliar a história e característica
dela, e posteriormente tomar
uma decisão. A que represente
a maior relevância para todos.
Osório vive um momento
ímpar dentro do contexto mundial, do país e do estado devido
à conquista que adquiriu, no
decorrer dos anos, com a vinda
do Parque de Energia Eólica e
royalties recebidos, oriundo do
Terminal Almirante Soares
Dutra.
Ao mundo, com a implantação do parque eólico, foi
demonstrada uma postura de
consciência ambiental, um dos
mais importantes interesses na
atualidade da aldeia global, chegando os países a serem
considerado Estado Ambiental
de Direito, devido sua importância para o equilíbrio do
planeta, portanto para todas as
espécies. Embora extremamente cara a energia eólica, devido
seu
elevado
custo
para
implementação, todavia, a melhor forma para captação de
energia em nossa região.
No país, recebeu destaque
na mídia, devido aos bons ventos gerar um dos recursos de
maior importância para a manutenção do desenvolvimento
econômico e social.
E no estado, os impostos
arrecadados
através
da
Petrobrás, além dos da energia
eólica,
proporcionaram
a
Osório estar entre as primeiras
colocações em arrecadação,
possibilitando condições para o
desenvolvimento sustentável.
A cidade tem uma história
de destaque na região do litoral
norte, devido ter sido cidade
mãe de várias outras. Por ser
um centro de distribuição proveniente de sua ótima logística.
Por ter tradição no comércio e
por ser bom lugar para morar,
conforme sua tranqüilidade e
ainda segurança que oferece.
Além destas características, ela possui geograficamente
a sua principal, que é a do turismo, por estar entre o mar, a
serra e lagoas, oferecendo variadas belezas naturais.
Pode-se
desenvolver
Osório por sua logística, através
do pólo metal mecânico, e outros de semelhantes espécies
que virão após a instalação deste primeiro. Como exemplo a
extração do minério de carvão,
conforme pesquisas que confirmam a existência deste, no solo

desta cidade.
Pode-se
desenvolver
Osório por sua geografia, através do turismo, com um
projeto em longo prazo, incluindo a montanha, as lagoas e o
mar, criando uma agenda anual
de
eventos
com
engajamento de toda a comunidade para esse fim.
Quanto à geração de empregos, o primeiro criará uma
pequena quantidade de vagas
para os moradores da cidade,
pois muitos profissionais qualificados virão de outras
regiões.
O segundo possibilitará
uma gama enorme de criação
de novos empregos, tendo em
vista um fluxo maior de pessoas na cidade, deixando
divisas e originando prestações de serviços em várias
áreas, além do desenvolvimento da construção civil e
comércio local.
Se por geração de empregos, sabe-se que as empresas
de pequeno porte são as que
mais geram, conforme índices
divulgados de estudos feitos
por Governo, Sebrae e estudos acadêmicos.
Se
por
questões
ambientais, dirigi-se o olhar
para Porto Alegre e região,
com sua característica de desenvolvimento industrial de
enorme impacto, sendo notícia constante de agressões
ambientais,
devido
à
banalização dos recursos naturais formada por uma
inconsciência ecológica. E o
que
cabe
aos
órgãos
fiscalizadores, decorrido à dificuldade de controle a
degradação, acabam tomando
conhecimento dos fatos após
o crime ambiental ter ocorrido.
Olha-se para Gramado e
região com característica de
desenvolvimento turístico de
menor impacto, e raros casos
de agressões ambientais, devido à valorização dos
recursos
naturais
pela
conscientização de movimentarem a economia local, e pela
maior facilidade na aplicação
de controle e fiscalização,
conforme o plano diretor, que
ordena o desenvolvimento da
cidade.
O Plano Diretor do Município de Osório, ou seja, a lei
de diretrizes municipais destaca em muito sobre o meio
ambiente e o turismo. Este recebe ênfase na seção I (Do
plano e ações de turismo), do
capítulo I, título IV. O qual
apresenta no artigo 21 as diretrizes da política de turismo,
em seu inciso I - sustentar fluxos turísticos elevados e
constantes; II-consolidar a
posição do município como
centro de turismo, lazer e ve-

raneio; se estendendo até o VIII
no mesmo sentido, corroborando a característica do município.
No artigo seguinte, ou seja,
o artigo 22 consta em seus onze
incisos as ações estratégicas
para o turismo. Na seção II do
mesmo capítulo, encontram-se
o plano e ações de trabalho, emprego e renda, com as diretrizes
no artigo 23 e as ações no artigo
24. Neste, o inciso III rege: construir instrumentos de apoio aos
micros e pequenos empreendimentos,
individuais
ou
coletivos,
na
forma
de
capacitação gerencial, transferência
tecnológica
e
fornecimento de crédito; inciso
V,
promover
cursos
de
capacitação por meio de ações
coordenadas entre o poder público e a iniciativa privada...; ou
seja, no dia 6/10/06 a Lei N°
3902 instituiu o plano diretor do
município, que define as diretrizes municipais, consolidando
Osório no turismo ambiental.
A decisão para o futuro de
Osório, tem que ser tomada com
base em evidências, pois elas são
claras e exatas, possibilitando a
melhor escolha para seguir.
Devem-se pensar quais condições
futuras
Osório
proporcionará a sua comunidade, quanto às questões sociais,
culturais, educacionais, segurança, saúde e ambientais.
Tendo em vista estes os objetos
fim da administração pública,
por serem todos de direito
difuso, portanto de interesse da
coletividade, deverão estar à
frente dos demais interesses,
seja individual ou privado. Os
direitos, digam-se, interesses da
coletividade estão garantidos na
Constituição Federal de 1988,
Título II, Capítulo I.
Neste momento o que não
deve ser valorado são medidas
paliativas e efêmeras para geração
de
emprego
e
desenvolvimento de uma cidade. Estas devem ficar a margens
das medidas que sempre agregarão outros meios de criação para
novos empregos, tornando um
desenvolvimento viável na
sustentabilidade e de prolongada duração ao futuro.
O capital previsto para a
implantação do Pólo Metal Mecânico é de R$ 67 milhões, um
valor expressivo que definirá o
destino desta cidade. Ela pode
tomar a direção da contra mão,
sucumbindo
às
velhas
e
retrogradas formas de progresso, a tornar-se mais uma que
deixou abater-se pelo estado
sombrio, arrebatador de tantas
outras. Ou seguirá a nova ordem
mundial, desenvolvendo-se de
forma sustentável, explorando o
meio ambiente conscientemente, através do turismo, gerando
riquezas e amparando o interesse coletivo.

Semana da criança
De segunda a quinta, as crianças do Programa AABBComunidade terão atividades em comemoração ao Dia da
Criança. Começam com uma visita ao Parque de Rodeios
na Tenda da PETROBRAS onde conhecerão um pouco da
tradição e da história do RS com a orientação de Reginaldo
e de Pascoalino Ribeiro. Na terça, a Casa da Amizade leva a
turminha pra Sorveteria. Na quarta, uma Tarde de Brincadeiras no Clube Milionários, que sempre sede gentilmente
suas dependências para as crianças do Programa; e na quinta, vão todos ao cinema com o apoio da Associação Atlética
Bando do Brasil. Merecem!

Uma ação digna de aplauso!
Dona Eva
Eugênia Azevedo é funcionária
pública municipal. Trabalhou
em várias escolas
e
na
Biblioteca Pública Oswaldo
Bastos, no cargo
se
servente.
Atualmente,
está conosco no
Programa
AABB-Comunidade. Foi no
tempo em que
trabalhava na
biblioteca que
teve a ideia de criar uma biblioteca particular para ajudar e
atender em pesquisas escolares, as crianças do seu bairro
Costa Verde, na BR 101. Recebia por doação, das diretoras
da época, livros que iriam para reciclagem. Assim, numa
ação digna de aplauso e reconhecimento, foi formando a
sua útil e importante biblioteca que sempre é usada pelas
crianças do bairro, até que após a mudança da direção da
Biblioteca Municipal, sem muitas explicações, a doação desses livros foi proibida. Dona Eva não esmoreceu. Continua
lutando para adquirir mais e mais livros para suas crianças.
Fica aqui o pedido de Dona Eva: “Quem quiser doar livros e
revistas, eu aceito agradecida e com muita alegria. Pode
ligar para 3663.9600.”

Festival em Torres
Estão abertas as inscrições até o dia 02 de outubro para
o III Fest Torres da Canção Estudantil que será realizado
nos dias 17 e 18 de outubro, às 20 horas no Clube Capesca.
As inscrições podem ser feitas na Cultural FM Premiação
de 1º a 5º lugares. Maiores informações no site
www.culturalfm.com.br . O evento é uma realização da Cultural FM e tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo
Comércio e Indústria de Torres.

No Baguta
Todas as quartas, Paulinho DiCasa; hoje tem Tributo a
Raul com Bhodi; amanhã, a Banda Vip e no sábado,
Brithanicos.
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Unimed Porto Alegre consolida
parceria com SICREDI Nordeste RS
FOTOS: DILULGAÇÃO/SICREDI

O evento de lançamento do
convênio foi realizado no Centro Empresarial de Osório, com
a presença do Presidente do
Conselho de Administração da
Unimed Porto Alegre, Márcio
Pizzato e do Presidente da
SICREDI Nordeste RS, Celso
Agustinho Trentin.
A Unimed Porto Alegre
consolida parceria com a
SICREDI Nordeste RS, uma das
128 cooperativas de crédito do
Sistema SICREDI no Brasil. O
convênio garante a cobertura
em todo o território nacional e
abrange desde atendimento de
urgência
até
transporte
aeromédico. Além disso, a parceria irá possibilitar valores
diferenciados ao associado da
SICREDI Nordeste RS. Para Julio Wilasco, superintendente de
Marketing e Vendas da Unimed
Porto Alegre, a parceria trará
benefícios para as duas instituições. “Acreditamos no sucesso
deste convênio. Agora, os donos
da SICREDI Nordeste RS serão
atendidos pelos donos da
Unimed Porto Alegre”, afirma
Wilasco, referindo-se à condição dos associados nas
cooperativas – são eles que, por
meio de assembleias, decidem o
rumo das empresas.
Álvaro Link, Gerente Regional da SICREDI Nordeste RS diz

Cantadores e Loma ganham
prêmio estadual
Os deputados indicaram,
os
jurados
escolheram e a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa referendou
os vencedores da 4ª edição do Prêmio Vitor
Mateus Teixeira, o
Teixeirinha. As 19 categorias
do
prêmio
promovido
pela
Assembleia Legislativa
tiveram indicações e
destacam talentos do cenário
musical
regionalista, nativista e
de projeção urbana do Rio Grande do Sul. “Abarcamos todas as vertentes da rica e diversificada cultura gaúcha”,
explica o diretor do Departamento de Relações Públicas e
Atividades Culturais da AL, Luiz Carlos Barbosa da Silva.
FOTOS: ROSANE SCHERER

Executivos da SICREDI Nordeste RS e da Unimed Porto Alegre
durante o evento
que esta parceria representa
a consolidação de um projeto
estabelecido no Planejamento
da Cooperativa, de proporcionar ao associado condições
de melhoria da sua qualidade
de vida. “São duas cooperativas integradas, cumprindo
com suas funções sociais e
oferecendo novas alternativas
aos seus associados” - afirma
Sobre o SICREDI
O Sistema SICREDI de
Crédito Cooperativo opera em
grandes e pequenos centros
urbanos com 128 cooperati-

vas de crédito. Possui mais de
mil pontos de atendimento em
dez estados brasileiros e mais de
1,5 milhão de associados. Nos
Estados do Rio Grande do Sul e
de Santa Catarina, o SICREDI reúne 59 cooperativas, que atuam
em cerca de 450 municípios.
A SICREDI Nordeste RS,
fundada em 28 de outubro de
1923, com sede no município de
Rolante, tem a sua área de atuação
distribuída
em
33
municípios dos Vales do Sinos,
Paranhana e Litoral Norte, onde
atende 24 mil associados em 11
Unidades de Atendimento
estabelecidas em Santo Antônio
da Patrulha, Taquara, Riozinho,
Osório, Parobé, Terra de Areia,
Nova Hartz, Itati, Rolante,
Palmares do Sul e Torres. Duas
novas unidades serão inauguradas ainda neste ano: Três
Coroas, em Outubro, e Capão da
Canoa, em Dezembro.
Sobre a Unimed Porto Alegre

Presidente da SICREDI Nordeste RS, Celso Trentin, Presidente da Unimed Porto Alegre, Dr. Márcio Pizzato, Conselheiro
de Administração da Unimed Porto Alegre, Regênio
Herbstrith e responsável pela Coordenadoria Regional de
Osório da Unimed Porto Alegre, Dr. José Reni Soares

Fundada em 1971, a Unimed
Porto Alegre é uma cooperativa
de médicos líder no mercado de
assistência à saúde na Capital,
Região Metropolitana e Litoral
Norte do Rio Grande do Sul. Possui mais de 450 mil beneficiários
e 353 pontos de atendimento entre serviços credenciados e
próprios, o que se constitui na
maior estrutura em prestação de
serviços à saúde dentro de sua
área de atuação. A cooperativa
conta com mais de 5.800 médicos
em
mais
de
60
especialidades e tem uma estrutura própria para atendimento
ao cliente, que inclui Laboratório, Centros de Diagnóstico por
Imagem, Centro de Oncologia,
Pronto-Atendimentos 24h, unidades de atendimento Odonto
Unimed e o SOS Emergências
Médicas.

Vencedores

A edição 2009 premia o cantor Cristiano Quevedo; a
cantora Loma; o declamador Odilon Ramos; a declamadora
Liliana Cardoso; o trovador Macedinho; a trovadora
Doralice Gomes da Rosa; o compositor Sérgio Rojas; o
instrumentista Oscar Soares; o arranjador Marcelo Caminha; o payador Arabi Rodrigues; o produtor musical
Maurício Marques; a capa de disco do grupo Sucessos de
Ouro; o veículo de divulgação do artista gaúcho, programa
Repontando a Tradição, da Rádio Encanto AM, de Encantado; o grupo de show Cantadores do Litoral; o grupo de baile
San Marino; o grupo de dança gaúcha Tebanos do Igaí; a
bandinha típica alemã, La Montanara; o conjunto de música
teuto-riograndense, Os 3 Xirus; e o conjunto de música ítalorio-grandense, Ricordi D’Italia.

Como foi

Os prem i a d o s
foram selecionados
a
partir de indicações de 23
parlamentares
que
participaram
do prêmio
(
o
s
Cantadores
do Litoral e Loma foram indicados pelos deputados Alceu
Moreira e Raul Carrion). A escolha dos vencedores ocorreu
no dia 25 de setembro, à tarde, quando os jurados reuniram-se para analisar as indicações (Cantadores e Loma
foram unanimidade dos avaliadores). Compõem o corpo de
jurados dois representantes do Sindicato dos Músicos Profissionais do RS, dois do Instituto Gaúcho de Tradição e
Folclore; um representante do Movimento Tradicionalista
Gaúcho, um da Fundação Vítor Mateus Teixeira, um do Sindicato dos Compositores Musicais do RS, além de diretor do
Departamento de Relações Públicas e Atividades Culturais
do RS.

Premiação

Na data do aniversário de morte do músico Teixeirinha,
4 de dezembro, será realizada a entrega da premiação, no
Teatro Dante Barone, às 19 horas. O prêmio também será
registrado em livro especial, onde serão publicados a síntese e os dados biográficos dos premiados. (Texto imprensa
AL).
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Competição de som e carros
rebaixados movimenta Parque
Jorge Dariva em Osório
O Parque de Rodeios Jorge
Dariva, que normalmente abriga eventos tradicionalistas, na
tarde de domingo, dia 11, sediou
uma competição diferente. É o
Som Tunning Rebaixados, trata-se de uma competição de
carros rebaixados e modificados
e também de som. Carros de várias cidades do Litoral Norte e
região metropolitana participaram da competição.
Duas arquibancadas foram
montadas na entrada do parque
e pneus foram colocados formando uma arena em que foram
realizadas manobras radicais
com os carros como o cânter
dos pneus, entre outras.
Muitas pessoas, na maioria
jovens, foram prestigiar o evento promovido pelo Grupo
Kamikase de Osório, com o
apoio da Prefeitura de Osório,
através da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer.

Carros mostrando seus sons

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Adriana e Adriano vão a
São José do Rio Preto
Com a música Rendeira de Adriano Sperandir e Ivan
Therra, Osório, Cidreira e o Litoral Norte do RS estarão representados no Festival de Música Popular Brasileira de São
José do Rio Preto no Estado de São Paulo. Para viabilizar a
viagem aérea do casal, a Juvesa Veículos empresta seu apoio
cultural, convicta de estar investindo em verdadeiros e capacitados talentos locais e com este ato divulgando o
município e a região. Lá, Adriana e Adriano serão acompanhados pela Orquestra de Câmara do festival. Para isso, as
partituras com o arranjo da música já foram enviadas para o
regente responsável.

Pista de manobras

Grande público prestigiou o evento

Rendeira já rendeu prêmios
No ano passado a música Rendeira foi a primeira colocada do Festival Canto da Lagoa de Encantado/RS, além de
ter proporcionado a Adriana Sperandir o prêmio de Melhor
Intérprete e a Adriano o de Melhor Arranjo. A repercussão
desses destaques
também colaborou para que
A d r i a n a
Sperandir fosse
considerada a Melhor Intérprete
dos Festivais brasileiros
em
promoção
do
maior portal bras i l e i r o
especializado em
festivais
–
www.festivaisdobrasil.com.br

– Espera-se que
agora, em São
José do Rio Preto,
a dupla seja vitoriosa novamente.

Circuito Gaúcho de Música traz
debates e shows a Osório
O evento acontece em dezoito cidades e dá a largada
para a realização da 1ª Feira da Música do Sul, que será realizada entre os dias 19 a 22 de novembro de 2009, nas
dependências da FENAC, município de Novo Hamburgo. O
objetivo é estimular a organização dos músicos por meio da
formação de fóruns permanentes e fortalecer a cadeia produtiva do setor. O Circuito Gaúcho de Música que chega a
Osório dia 27 de outubro, com debates e apresentações
musicais. O encontro está marcado para às 19h no Auditório
da FACOS. Participam do debate Santiago Neto, da banda
Sombrero Luminoso, e integrantes da cadeia produtiva da
música local. A iniciativa é do Fórum de Economia da Cultura, vinculado à Comissão de Economia e Desenvolvimento
Sustentável da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul,
da GB Produtora e do Fórum Permanente de Música do RS.

Índio Rufino no Baguta
Agora, todas as quintas, o cantor e compositor Índio
Rufino está cantando no Baguta Bistrô. Vamos recordar e
reviver os nossos velhos e bons tempos de Vinha D’Álho,
João de Barro e Pulperia, restaurantes portoalegrenses em
que desfilavam os maiores nomes da música do Rio Grande
do Sul nos anos 80.
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Vereadores prestigiam
entregas de casas
DIVULGAÇÃO

Na sexta-feira (16) a prefeitura municipal fez a entrega de
duas casas para moradores inscritos
na
Secretaria
de
Habitação. A vereadora Belinha,
juntamente com o vereador
Valério dos Anjos, acompanharam a comitiva formada pelo
prefeito Romildo Bolzan Jr,
vice-prefeito Kalu, além de secretários
municipais
e
autoridades da cidade vizinha de
Tramandaí.
O primeiro felizardo foi o
morador da Rua Osvaldo Bastos,
Sérgio Oliveira Gomes, o
Serginho. A emoção tomou conta de todos na entrega da chave
da nova casa, já que veio a contemplar uma longa batalha de
Serginho. Já a segunda moradora contemplada foi Andréia
Flores, da Av. General Osório.
As casas entregues, de 32m²
têm um custo para a prefeitura
de R$ 15 mil e é utilizada mãode-obra de apenados da
Penitenciária Modulada. Para
ganhar a reforma ou uma casa
nova, é necessário estar cadastrado na prefeitura municipal,
ser morador de Osório há cinco
anos e comprovar a necessidade do benefício.

Recital-show
A Rima vai
apresentar no final
do ano, um recital
diferente dos já
produzidos pela
academia. Será um
show somente com
alunos de 8 a 11
anos de idade. São
guitarristas,
baixistas, bateristas, tecladistas
cantores e cantoras que já se preparam para um futuro brilhante com domínio
e conhecimento musical. É mais uma geração de músicos
competentes que estão sendo formados pela Rima, como
muitos outros que já surgiram durante esses vinte anos de
ensino musical de verdade no Litoral Norte/RS.

A constante renovação

Tribos nas Trilhas da Cidadania Parceiros
Voluntarios Escola Prudente de Morais
O Presidente
do Centro Empresarial de Osório,
Joel Veira Dadda
fez a entrega das
camisetas da ação
Tribos do Programa
Parceiros
Jovens Voluntários da Parceiros
Voluntários , o
grupo de jovens
desenvolve atividades voltadas ao
meio ambiente coordenados pelas
professoras Iara
Bobsin e Flávia
Ferri. Além de terem um papel
social importante
dentro da escola,
os alunos praticam
sua cidadania e
desenvolvem características de
liderança, trabalho em grupo e
empreededorismo.
A
mobilização enriquece o aluno,
o professor e a escola já que a
cultura do trabalho voluntário
fortalece a corrente do bem e
tem um papel multiplicador fa-

DIVULÇGAÇÃO

O trabalho didático e os ensaios dessa
“nova galera da Rima”
está sendo feito também por uma geração
nova de monitores
formados pela academia. Henrique Rios,
Diego Pessoa e Cattulo
de Campos, são os
monitores responsáveis pelos grupos de
cordas (guitarra, violão, e baixo); Celso Barrufi Júnior é o
monitor de teclados, Aline Monteiro é a monitora de técnica vocal e o DaCostta, monitor de bateria. Todos, sob a
coordenação do Cattulo, além de ministrarem as aulas individuais, acompanham os ensaios da galerinha.

Festival em SP

Com o apoio da JUVESA VEÍCULOS, representando o
Rio Grande do Sul, Adriano e Adriana Sperandir estarão neste final de semana em São José do Rio Preto/SP participando
do 5º FEM – Festival de Música Popular “Vinícius Nucci
Cucolichio”, junto com nada mais, nada menos que Marinho
San (MG), Carlos Gomes e Ivânia Catharina (SP), Pedro
Viáfora (SP), Zebeto Correa (MG), Zé Alexandre (RJ), Junior
Caçári (RR), Djalma Chaves (MA) e Márcia Tauil (DF). Adriana
interpreta a música Rendeira de Adriano Sperandir (Osório)
e Ivan Therra (Cidreira).

Cruzando o Pampa

zendo uma sociedade mais
justa, mais consciente de seus
direitos e deveres e acima de
tudo mais cidadã.
Tribo
Amigos
do
Pátio:Andrielli, Bruno,
Jéferson, José Henrique,

Keila, Lara, Rafael, Tábata,
Alecsander,
Bruno
Espíndola,
Evandro,
Gianderson,
Gustavo,
Monique, Willian, Alana,
Bianca, Bruna, Gabriela e
Luan.

ArteSesc apresenta na Semana do
Comerciário o esp e t á c u l o
instrumental Cruzando o Pampa
com
o
acordeonista
Luciano
Maia,
acompanhado por
Paulinho Fagundes
(guitarras)
e
Marquinhos
Fê
(bateria). Com circulação de 27 a 30
de outubro nas cidades de Guaíba,
Tramandaí, Torres e Osório. Aqui, o show acontece dia 30,
às 20 horas, no auditório da FACOS (Rua 24 de Maio, 141). A
promoção é do SESC/RS. Imperdível!!!

17

QUINTA- FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2009

STJ libera o funcionamento
da ETE em Osório
Após ter sido suspensa,
parcialmente, pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul,
a liminar concedida pela Juíza
de Direito, da 2ª Vara da
Comarca de Santo Antônio da
Patrulha, o Superior Tribunal
de Justiça, analisando novo
pedido de suspensão de
liminar interposto pelo Município de Osório, Fepam e
Corsan, suspendeu, integralmente, na última quinta-feira,
(22), a referida decisão, permitindo a finalização das obras
da Estação de Tratamento de
Esgoto – ETE, de Osório, como
também o lançamento dos
efluentes, o esgoto tratado,
junto a Lagoa dos Barros.
O reconhecimento, pelo
STJ, da tese sustentada, pelo
Município de Osório, Fepam e
Corsan, aponta o rumo que a
demanda judicial deve tomar,
ou seja, a prevalência do interesse público, com vistas à
implantação e implementação
do saneamento básico e
consequentemente, a preservação do meio ambiente e da
vida, substituindo o esgoto in
natura, com sua capacidade
poluidora reconhecida, pelo
efluente oriundo de tratamento de última geração.

O Prefeito de Osório,
Romildo Bolzan Júnior, comemorou
a
decisão.
“A
quinta-feira (22), foi um dia de
glória para o município, demos
início às obras de revitalização
da Lagoa do Marcelino e tivemos a decisão favorável do
STJ sobre a ETE, ou seja, é o
melhor processo que poderíamos dar à lagoa é o não
lançamento de esgoto in
natura nela”, afirmou o Prefeito que ainda elogiou o
empenho do setor jurídico da
Prefeitura. “É uma vitória que
não é só do município, do Ministério Público de Osório, da
Fepam e Corsan, é da
razoabilidade, do bom senso,
uma vitória da boa prática
ambiental, é mais razoável tu
colocares o efluente, ou seja,
o esgoto tratado do que colocares o esgoto in natura nas
lagoas”, destacou o Prefeito de
Osório.
A ETE, depois de pronta e
com a concessão de licença de
operação da Fepam, poderá
realizar o tratamento de esgoto. Segundo o procurador
municipal, Renato Rodrigues
Júnior, a decisão é definitiva.
“Essa decisão retira todo e
qualquer impedimento à libe-

Espaço do assinante
Eliana Ramos
“A vida é cheia de fases. A
parte áurea da minha foi a
quando era chamada de Jane
Barth. Hoje, sou a tia do
Thomas”. Assim, Jane Maria
Barth Rangel, natural de
Taquara, que nasceu no dia 23
de agosto, recebeu nossa reportagem para um bate-papo.
Filha de Lothário Anthero
Barth e Geny Pereira Barth tem
sete irmãos, três mulheres e
cinco homens. Professora de
Educação Artística trabalhou
no Colégio Conceição e nas Escolas Ildefonso Simões Lopes
“Rural” e Escola General
Osório. Com o seu primeiro
esposo João Rangel, que faleceu em 1992, teve cinco filhos:
Suzana, doutora em Artes;
João Batista, Médico Veterinário; Sandra, Bióloga; Silvana,
Advogada e José Otávio, Bancário. Ao todo Jane possui 10
netos, que são orgulho em sua
vida.
A apaixonada por artes
vive em Osório desde os 21
anos, onde passou a viver com
o então esposo Rangel, que foi
o idealizador da implantação
da telefonia no município, a
partir da Cooperativa Telefônica Osoriense Ltda. Após ele
criou a empresa de prestação
de serviços Organização

Rangel Ltda.
Depois da morte de
Rangel, com o passar do tempo Jane casou-se com o
professor de Educação Física
e
bancário,
Guilherme
Holderbaum que também era
viúvo. Este, porém, faleceu
dois anos após o casamento e
Jane que morou neste período em Taquara, retornou para
Osório.
Hoje, um dos seus hobbys
é se encontrar uma vez por semana com amigas para fazer
uma das coisas que ama: pintar.
Elas
têm
o
acompanhamento de uma profissional da área. Além disso,
Jane põe em prática suas habilidades em seu Atelier
localizado em anexo a sua residência. A pintura a óleo e
acrílica evidencia pessoas da
sua família. Outras obras são
feitas aleatoriamente e segundo
ela
tudo
surge
repentinamente.
Além das artes, a mulher
feliz e realizada com os filhos,
que para sua felicidade todos
passaram no vestibular na primeira tentativa e os netos, aos
quais define ‘são um presente
de Deus’, gosta de ler, escrever poesias e visitar a Serra
Gaúcha. Praia fica segundo
plano.

Adriana, a Melhor Intérprete
ração do empreendimento
pela Fepam”, salientou o procurador.
Segundo
o
engenheiro civil da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
e Gestão Urbana, Gilberto Oliveira, que fiscaliza a obra
executada pela Corsan, 70%
dela já está concluída. A previsão é que a obra esteja
pronta até fevereiro de 2010.
As obras da ETE estão entre as de melhor execução
dentro do Plano de Aceleração
do Crescimento - PAC no Estado. Depois de uma liminar da
comarca de Santo Antônio da
Patrulha suspender por algumas semanas o andamento das
obras, desde o dia 26 de agosto, depois do deferimento do
pedido de suspensão da
liminar, a construção segue o
seu ritmo normal e com a decisão, depois de pronta,
poderá operar normalmente.

DIVULGAÇÃO

No 5º FEM – Festival de
Música Popular “Vinícius
Nucci Cucolichio” de São
José do Rio Preto/SP,
Adriana Sperendir foi considerada a Melhor Intérprete
do Evento, confirmando o
prêmio que recebera no concurso Troféu Festivais do
Brasil, onde, os indicados são
eleitos através do voto dos
internautas. Osório e o Litoral Norte/RS, mais uma vez,
são destaque nacional através dos seus músicos. Parabéns à
Adriana e à Juvesa Veículos que acredita e investe nos verdadeiros talentos.

Feira Música Brasil 2009

O maior evento de música e negócios da América Latina
que acontece em Recife de 9 a 12 de dezembro, ainda não havia
divulgado o resultado dos grupos e artistas selecionados entre
os 800 inscritos de todo o Brasil, até o fechamento desta edição. O edital com os 24 artistas escolhidos para participar da
Feira Música Brasil seria publicado no Diário Oficial da União
até o dia 30 de outubro. A expectativa é enorme. Uma comissão foi formada com profissionais experientes e respeitados da
música brasileira e internacional. Do Brasil, fazem parte Lu Araújo, produtora e idealizadora do Festival MIMO (Mostra
Internacional de Música em Olinda, um dos principais festivais
de música instrumental e erudita do país); Pena Schmidt, superintendente e curador do Auditório Ibirapuera; José Teles,
jornalista musical de Recife; o percussionista Naná Vasconcelos; e Carlos Eduardo Miranda, produtor musical. Do exterior
vieram o produtor e compositor vencedor de dois prêmios
Grammy Russ Titelman, que já trabalhou para Eric Clapton,
Steve Winwood, George Harrison, Bee Gees, Brian Wilson (Beach
Boys), Allman Brothers, James Taylor, entre outros; e o inglês
Richard Ogden, ex-empresário de Paul McCartney, ex-presidente da Sony Music Europa, que atualmente dirige sua agência de
empresariamento artístico, a Richard Ogden Management
(ROM). A Feira Música Brasil 2009 é patrocinada pela
PETROBRAS e organizada pela Funarte/MinC, Secretaria de
Políticas Culturais/MinC, Secretaria de Cultura da Cidade de
Recife, FUNDARPE/PE.

Prêmio Vitor Mateus Teixeira

“Na minha vida nada foi
planejado, deixei correr”, diz
ela de forma calma.
Aposentada e com a casa
que expões muitas obras e fotos que evidenciam bons
momentos da família, Jane
afirma que gosta de morara em
Osório. “Aqui existem muitas
vantagens. A Borússia, por
exemplo, que está sendo explorada, oportuniza uma vista
maravilhosa, oferece opções
de veraneio. A nossa cidade
está perto de Porto Alegre, da
serra gaúcha”.
Jane conclui seu batepapo com uma frase que faz
parte de sua vida. “Não se pode
dependurar uma espada de
verdade, numa corrente pintada na parede”.

Definida a data da cerimônia de entrega do Prêmio Vitor
Mateus Teixeira que é outorgado aos maiores destaques da
Música do Rio Grande do Sul, será no dia 1.º de dezembro, às
19h30min, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa
do Estado. Loma e o Grupo Cantadores do Litoral recebem seus
prêmios como vencedores nas categorias Melhor Cantora e
Melhor Grupo de Show, respectivamente.

A galerinha da Rima

São trinta crianças
com idade entre 8 e 12
anos que cursam música
na Rima neste ano de
2009. Por isso vamos realizar no fim do ano um
recital diferente só com
apresentações dessas
crianças. Pretende-se
também, apresentá-las
para o grande público
num show durante a semana de comemoração
ao aniversário da cidade.
A “Galerinha do Rock da Rima” está a mil preparando-se para
esses shows com várias horas de estudo e ensaios, sempre acompanhados por seus monitores.

